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திட்டம் 

சிங்கப்பூரின் 

ெகாவிட்-19 
தடுப்பூசித் 



்தடுப்பூசி ஏன் முக்கியம்? 

்தடுப்பூசியின் உ்தவியுடன்: 

நாம் இனனும் பல ந்டேடிக்கக்ை 

மீணடும் க்தா்டஙகவும், சிஙகப்பூ்ர 

வி்ரவில் பாதுகாப்பாக மீணடும் 

திைககவும் முடியும்

நமது அனபுககுரியேர்க்ையும் 

சமூகத்்்தயும் ககாவிட்-19 கிருமித் 

க்தாற்றிலிருநது பாதுகாகக முடியும்

நமது சுகா்தாரப் பராமரிப்புச 

வச்ே கிருமிப்பரே்லக ்கயாை 

சிரமப்படுே்்தத் ்தடுகக முடியும்

ககாவிட்-19 எனபது எசசில் துளிகைாலும்,  

இருமும்வபாதும் தும்மும்வபாதும் காற்றில் கலககும் 

அல்லது கபாருட்கள்மீது படியும் சளியாலும் பரவும் ஒரு 

க்தாற்றுவநாயாகும்.   

இ்தன அறிகுறிகளில் காயசசல், இருமல், மூசசுத்திைைல், 

க்தாண்்டப்புண, சளி, ோசத்்்த அல்லது சு்ே்ய 

உைர முடியா்த நி்ல ஆகியன உள்ை்டஙகும்.   

ேய்தானேர்களுககு அல்லது உ்டல்நலப் பிரசச்னகள் 

உள்ைேர்களுககு ககாவிட்-19 க்தாற்றினால், அேர்கள் 

அதிக பாதிப்ப்்டயககூடும்.

ரகாவிட்-19 என்பது என்ன?



“

”

ககாவிட்-19 

கிருமிப்பரே்லத் ்தடுகக 

்தடுப்பூசி உ்தவுகிைது. 

அதிகமாவனார் ்தடுப்பூசி 

வபாட்டுக ககாள்ளும்வபாது, 

கிருமிப்பரேல் கு்ையும்.

நீஙகள் ்தடுப்பூசி வபாட்டுக 

ககாள்ளும்வபாது, உஙக்ை மட்டும் 

பாதுகாத்துக ககாள்ைவில்்ல. 

மற்ைேர்க்ை, குறிப்பாக உஙகள் 

அனபுககுரியேர்க்ைப் பாதுகாககவும் 

உஙகள் பங்கச கசயகிறீர்கள். 

நம்மில் அதிகமாவனார் ்தடுப்பூசி 

வபாட்டுகககாண்டால், கிருமிப் 

பரே்லத் ்தடுத்து, நாம் அ்னேரும் ஒரு 

சமு்தாயமாகப் பாதுகாப்பாக இருப்வபாம்

- பிர்தமர் லீ சியன லூங 



இந்தத் ்தடுப்பு மருநது 

பாதுகாப்பான்தா? 

இந்தத் ்தடுப்பு மருநது பாதுகாப்பானது.

சிஙகப்பூரில் அனுமதிககப்பட்டிருககும் ககாவிட்-19 

்தடுப்பு மருநதுகள், பாதுகாப்்பயும் ்தரஙக்ையும் 

நி்ைவேற்றுகினைன. அேற்றின அறியப்பட்்ட 

ஆபத்துக்ைவி்ட நன்மகவை அதிகம்.  

சுகா்தார அறிவியல் ஆ்ையமும் ககாவிட்-19 

்தடுப்பூசிககான ேல்லுநர் குழுவும் ்தடுப்பு மருநதின 

விேரஙக்ை விரிோக ஆராயந்த பிைவக அனுமதி 

அளிககப்பட்்டது. 



யாரெல்ாம் ்தடுப்பூசி பபாட்டுக் ரகாள்ள்ாம்? 

சிஙகப்பூரர்களுககும் நீண்டகால உள்ளூர்ோசிகளுககும் ்தடுப்பூசி இலேசம். 

நீஙகள் ்தடுப்பூசி வபாட்டுக ககாள்ைவேணடுமா எனபது பற்றி 

மருத்துே அதிகாரியால் ஆவலாச்ன கூைமுடியும். ்தடுப்பூசி வபாட்டுக 

ககாள்ே்தற்குமுன, உஙகைது மருத்துேப் பிரசச்னக்ை மருத்துேரி்டம் 

அல்லது ்தாதியி்டம் க்தரியப்படுத்துஙகள், குறிப்பாக - 

• உஙகைது வநாய எதிர்ப்புசசகதி கு்ைோக இருந்தால் 

(எடுத்துககாட்்டாக, அண்மயில் உறுப்புமாற்று சிகிச்ச 

கசயயப்பட்டிருந்தால், புற்றுவநாய அல்லது கெசஐவி கிருமி இருந்தால்) 

• நீஙகள் கர்ப்பமாக இருந்தால், கர்ப்பம்்டயத் திட்்டமிட்டிருந்தால் 

அல்லது ்தாயப்பால் ஊட்டிகககாணடிருந்தால் 

• இ்தற்குமுன 

கடு்மயான 

ஒவோ்மகள் 

ஏற்பட்டிருந்தால் 

• இ்தற்குமுன உஙகளுககு 

ககாவிட்-19 கிருமித்க்தாற்று 

ஏற்பட்டிருந்தால் 

• இ்தற்குமுன வேறு 

ககாவிட்-19 ்தடுப்பு 

மருந்்தப் கபற்றிருந்தால்

• க்டந்த இரணடு ோரஙகளில் வேறு ்தடுப்பூசி 

(வேறு வநாயககாக) வபாட்டுக 

ககாணடிருந்தால் 

• இரத்்த அணுககளின 

எணணிக்க கு்ைோக 

இருந்தால், இரத்்தககசிவு 

அல்லது இரத்்தககட்டு 

கு்ைபாடுகள் இருந்தால், 

அல்லது இரத்்த அ்டர்த்தி்யக 

கு்ைககும் மருநதுக்ை 

உட்ககாண்டால்



்தடுப்பூசியய எவ்ாறு ரபறு்து

்தடுப்பூசி வபாட்டுகககாள்ை அ்னேரும் படிப்படியாக 

அ்ைககப்படுோர்கள். உஙகளுககான வநரம் ேரும்வபாது, ்தகேல் அனுப்பி 

்ேககப்படும். முனபதிவு கசயே்தற்கான ேழிகாட்டியும் உஙகளுககுத் 

்தரப்படும். முனபதிவின மூலம் மட்டுவம ்தடுப்பூசி வபா்டப்படும். 

்தடுப்பு மருநதுகள் கட்்டம் கட்்டமாக சிஙகப்பூ்ர ேந்த்்டே்தால், 

சுகா்தாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்களுககும், எளிதில் பாதிப்ப்்டயக 

கூடியேர்களுககும் (ேய்தானேர்கள், அதிக ஆபத்்தான  

க்தாழில்து்ைகளில் வே்ல கசயவோர்) முனனுரி்ம அளிககப்படும்.



்தடுப்பூசி பபாட்டுக் ரகாள்தில ஏப்தனும் 

ஆபத்துகள உள்ள்தா? 

ககாவிட்-19 ்தடுப்பு மருந்தால் சில பககவி்ைவுகள் 

ஏற்ப்டலாம். இது மற்ை ்தடுப்பு மருநதுகளின 

பககவி்ைவுக்ைப் வபானைவ்த. கபரும்பாலான 

பககவி்ைவுகள் சில நாட்களுககுள் குைமாகி விடும். 

்தடுப்பூசி வபாட்்ட பிைகு ஏற்ப்டககூடிய 

பககவி்ைவுகளில் காயசசல், ்த்லேலி, உ்டல்ேலி 

உள்ை்டஙகும். உஙகளுககுப் பககவி்ைவுகள் 

இருந்தால், வ்த்ேகவகற்ப 6 மணி வநரத்திற்கு 

ஒருமு்ை 1 மு்தல் 2 கபரகசட்்டமால் மாத்தி்ரகள் 

சாப்பி்டலாம். அறிகுறிகள் நீடித்்தால், மருத்துேரி்டம் 

கசல்லுஙகள். இது்தவிர, ஊசி குத்திய இ்டம் 

சிேப்பாகி, ேலியும் வீககமும் ஏற்ப்டலாம்.  

்தடுப்பூசி வபாட்்ட பிைகு, உஙக்ைக 

கணகாணிப்ப்தற்காக 30 நிமி்டஙகளுககு நீஙகள் 

மருந்தகத்தில் இருககவேணடும். 

அரிய சூழ்நி்லகளில், இந்தத் ்தடுப்பு மருந்தால் 

கடு்மயான ஒவோ்ம ஏற்ப்டலாம். மூசசுத்திைைல், 

முகம், க்தாண்்ட, கணகள் அல்லது உ்தடுகள் 

வீஙகு்தல், வேகமான இ்தயத்துடிப்பு, ்த்லசசுற்ைல் 

மற்றும் பலவீனம், உ்டல் முழுேதும் வமாசமான கசாறி 

வபானை்ே இதில் உள்ை்டஙகும். உஙகளுககுக 

கடு்மயான ஒவோ்ம ஏற்பட்்டால், உ்டனடியாக 

மருத்துேரி்டம் கசல்லுஙகள். உ்டனடியாக 995 

அ்ையுஙகள் அல்லது ஆக அருகிலுள்ை அேசர 

சிகிச்சப் பிரிவுககுச கசல்லுஙகள்.



" நாம் அ்னேரும் முயற்சி்யக ்கவி்டாமல் 

ஒனறி்ைநது கசயல்பட்டு, ககாவிட்-19 

கிருமிப்பரே்ல முறியடிககும் பயைத்தின 

இறுதிககட்்டத்்்தக க்டநதுகசனறு நமது 

இலக்கப் பூர்த்தி கசயயவேணடும்." 

கேளியீட்்டாைர் 

ஜனேரி 2021

வமல்விேரம் அறிய,  

vaccine.gov.sg 
இ்ையப்பககத்்்தப் 

பாருஙகள் அல்லது   

1800-333-9999 எனை 

எண்ை அ்ையுஙகள். 

- பிர்தமர் லீ சியன லூங 


